
       УТВЪРДИЛ: /п/ 

                  

          ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ 

         Областен управител 

          на област Стара Загора 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2015 Г., 

изготвен на основание чл. 15, ал. 2, във връзка с чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ 

 

През 2015 г. в Областна администрация Стара Загора са постъпили 8 бр. заявления за 

достъп до обществена информация. 

 

№ Заявление 

Описание на 

вида на 

исканата 

информация, 

посочена в 

заявлението 

Предоставена 

информация 

на основание 

Отказ от 

предоставяне на 

основание 

1. 

№ 1/ЗДОИ/17.02.2015 г. – 

Веска Политова 

Теодосиева 

Информация за 

изплащането на 

обезщетения за 

гори на 

наследници на 

бежанци от 

Беломорска 

Тракия по опис 

12 на фонд 719К, 

от 

междудържавната 

спогодба 

„Моллов-

Кафандарис” от 

1927 г. 

 Писмо по чл. 33 от 

ЗДОИ изх. № 

1/ЗДОИ/24.02.2015г. 

2. 

№ 2/ЗДОИ/05.03.2015 г. - 

Стефан Иванов Ангелов      

Фондация „Програма 

достъп до информация” 

бул.”В.Левски №76  

Копие от 

заповедта за 

определяне на 

служител по 

ЗДОИ в Областна 

администрация 

Стара Загора, 

както и копие от 

длъжностната 

характеристика за 

заеманата от 

определения 

служител 

длъжност. 

Решение № 

3/10.03.2015 г. 

на Областния 

управител на 

област Стара 

Загора 

 



3. 

№ 3/ЗДОИ/09.04.2015 г. - 

Емил Сичанов 

Въпроси 

свързани с 

пречиствателната 

станция, 

водомерите в кв. 

"Лозенец" и 

спиране на водата 

в с. Памукчии 

 Становище по чл. 

25, ал. 2 от ЗДОИ по 

заявление с вх. № 

3/ЗДОИ/09.04.2015г. 

4. 

№ 4/ЗДОИ/08.07.2015 г. – 

Тихомир Томов 

Информация за 

незаконно 

строителство в с. 

Сливито, общ. 

Мъглиж 

 Писмо по чл. 32, ал. 

1 от ЗДОИ изх. № 

4/ЗДОИ/21.07.2015г. 

до РО НСК при 

РДНСК - 

Югоизточен район и 

Кмета на община 

Мъглиж 

5. 

№ 5/ЗДОИ/08.07.2015 г. - 

Митьо Христов Горчев 

„Метелком – М” ЕООД 

Копие от 

преписката по 

съставяне на Акт 

за държавна 

собственост 

(АДС) с №437 от 

22.09.1997 г. от 

Областна 

администрация 

Хасково 

Решение № 

5/14.07.2015 г. 

на Областния 

управител на 

област Стара 

Загора 

 

6. 

№ 6/ЗДОИ/30.07.2015 г. - 

Диана Сивенова 

Михалева 

Информация, 

отнасяща се за 

дейността на 

Асоциацията по 

водоснабдяване и 

канализация на 

обособената 

територия 

обслужвана от 

„ВиК” ЕООД - 

Стара Загора 

Решение № 

6/11.08.2015 г. 

на Зам. 

областния 

управител на 

област Стара 

Загора, 

оправомощена 

със Заповед № 

РД-ЗД-

260/21.07.2015г. 

на Областния 

управител на 

област Стара 

Загора 

 

7. 

№ 7/ЗДОИ/12.08.2015 г. - 

Атанаска Петрова 

Димитрова 

Копие от 

материали, 

свързани с Дом-

паметник 

Бузлуджа, като 

снимки, 

публикации във 

вестници и 

списания, 

Решение № 

7/19.08.2015 г. 

на Областния 

управител на 

област Стара 

Загора 

 



картички, марки, 

плакати и 

чертежи. 

8. 

№ 8/ЗДОИ/28.12.2015 г. – 

Тихомир Динев Томов 

Информация, 

свързана с 

притежаваните 

екзотични 

влечуги (змии и 

варани), в частни 

домове на жители 

на община Стара 

Загора 

 Писмо по чл. 32, ал. 

1 от ЗДОИ изх. № 

8/ЗДОИ/07.01.2016г. 

до РИОСВ Стара 

Загора 

 

 

 

 

 

 

 


